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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Miért nem épül még mindig az
új Városháza?
Beszámoló a Kistérségi Szolgáltató
Központ építési beruházás kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásról.

4. oldal

Váltás a Gyáli Rendőrőrs élén
Pintér Sándor belügyminiszter 2011.
október 1-jei hatállyal a Nemzeti
Védelmi Szolgálat kötelékén belüli
munkavégzésre rendelte be Stupek
István rendőr alezredest, a Gyáli
Rendőrőrs parancsnokát.
A városunkban több mint 13 évet
szolgált rendőri vezetővel utolsó gyáli munkanapjainak egyikén beszélgettünk.

Meghívó

Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1956-os
forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre.
Az ünnepség programja:
2011. október 23. 17.00 óra:
városi ünnepség az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében
Ünnepi beszédet mond: Pápai Mihály polgármester
Az ünnepi műsor
Őze Áron Jászai-díjas színművész
közreműködői:
A közösségi ház musical stúdiójának
növendékei
A Bartók Béla Általános Iskola tanulói
Az ünnepség után koszorúzás a Templom téri 1956-os emlékműnél.

5. oldal

Német nyelvi tábor

Jubilált a Kaleidoszkóp Színpad

Vidámság és romantika

Ismét Ausztriában jártak az Ady Endre Általános Iskola diákjai. Az intézmény hosszú évek óta rendszeresen
táboroztat Murauban, hogy a németet tanuló gyerekeknek lehetőséget
biztosítson a nyelvgyakorlásra.

11. oldal

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban Farkas Éva színművész vezetésével
működő Kaleidoszkóp Színpad az idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A jubileumot színvonalas előadással ünnepelte a társulat,
az első felvonásban Móricz Zsigmond három
népi témájú, kedves
humorú, rövid darabját kötötték csokorba, a
második felvonás pedig
Szigeti József: A becsületszó című, az 1800-as
évek derekán játszódó
romantikus
vígjátéka
volt.
Írásunk a 10. oldalon
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Ülésezett a város képviselő-testülete
2011. szeptember 29-én Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését.
Az ülés nyitányaként Pápai Mihály polgármester a szokásos módon beszámolt az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően a
testület megszavazta a költségvetési rendelet módosítását és foglalkozott a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelettel is, amely módosításra került. A módosítás
szerint amennyiben felbontásra kerül a település bármely meglévő
járdája, azt a bontás méretétől függetlenül teljes szélességében, a
közútkezelői hozzájárulásban részletezett technológia alapján kell
helyreállítani. A módosítás másik eleme szerint a település központi részén (az Ady Endre út Kőrösi út-Széchenyi út közti szakaszán; a
Vasút utca Bacsó Béla utca-Kisfaludy utca közti szakaszán; a Kőrösi
út Ady Endre út-Zrínyi Miklós utca közti szakaszán; a Somogyi Béla
utca Kőrösi út-Szent István utca közötti szakaszán; a Dobó Katica
utca Kőrösi út-Szent István utca közötti szakaszán; a Szent István
utca Somogyi Béla utca-Dobó Katica utca közötti szakaszán) a járdák és kapubehajtók csak térkőburkolattal készíthetők, javíthatók,
szintén a közútkezelői hozzájárulásban részletezett technológia és
méretezés szerint.
Az intézményi beszámolók elfogadása után Pápai Mihály polgármester beszámolt a nevelési-oktatási intézmények tanév eleji
bejárásáról. Hangsúlyozta, hogy a bejárás során bebizonyosodott,
hogy az intézmények felkészültek a gyermekek fogadására, a tanév
megkezdésére.

Határozat született arról is, hogy Gyál az előző évekhez hasonlóan csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához is (a pályázati kiírás lapunkban olvasható).
Megállapításra került a közmeghallgatás időpontja is. A döntés
értelmében a 2011. évi közmeghallgatásra 2011. december 2-án,
pénteken 18 órai kezdettel fog sor kerülni az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében.
Az ülés végén a testület zárt ülés keretében döntött a Pest Megye
Közgyűlése által alapított kitüntető díjakra való felterjesztésekről.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete éves munkarend szerinti soros ülését 2011. október 27-én tartja.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda 2011. október 31-én, hétfőn munkaszüneti nap miatt
zárva lesz, helyette 2011. november 5-én, szombaton 8 órától 12
óráig tart az ügyfélfogadás.
Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy november 8-9-10-én (keddszerda-csütörtök) a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda
technikai okok miatt ugyancsak zárva tart.
Megértésüket köszönjük.
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Városközpont fejlesztés – szeptember:
Szeptemberben a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú Európai uniós projekten a munkálatok kedvező időjárás mellett folytatódtak, a burkolatépítések befejezésével a Kőrösi út régi nyomvonalán.
Ez elkerülhetetlenül akadályozta szeptember folyamán a közlekedést
ezen a szakaszon, annak ellenére, hogy a kivitelező feladata volt ennek
minimalizálása. Szeptember végével befejeződtek az útépítési munkálatok, megkezdődött a műszaki átadás-átvétel az érintett szakhatóságok és üzemeltetők bevonásával, amely a közeljövőben be is fejeződik.
Október hónapban az útépítéssel érintett szakaszon már csak
kisebb-nagyobb javítások, befejező munkák érintik majd az ezen
a szakaszon közlekedőket. Ezek a munkák rövid ideig tartó, helyi
forgalomkorlátozás mellett zajlanak majd, jelentősen nem befolyásolják a közlekedést.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

A munkák befejezésével kialakult a végleges forgalmi rend,
amely remélhetőleg hamarosan ismert és megszokott lesz mindenki által. Addig kérjük, hogy mindenki fokozottan figyeljen a
kihelyezett táblák, valamint az úton felfestésre kerülő burkolati
jelek betartására az újonnan átadott szakaszon.
Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató Központ építésének munkálataihoz a kivitelező kiválasztására új közbeszerzési
eljárás lefolytatása vált szükségessé, amely várhatóan a közeljövőben indul. Az ezzel kapcsolatos helyzetről külön összefoglalás készült, hogy mindenki pontos tájékoztatást kaphasson erről a jelentős projektelemről, illetve az ezzel kapcsolatban eddig
történtekről.
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Nemzetközi együttműködések a városban
Már a korábbi számokban is rendszeresen
beszámoltunk az Európai Unió által támogatott, nemzetközi Comenius programokról. Az eltelt egy projektév után a városunkban futó projekteket ellenőrizték az uniós
támogatásokat odaítélő Tempus Közalapítvány és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium munkatársai. A helyszíni monitoring
látogatás tartalmi
és pénzügyi értékelése mindkét
esetben
kiváló
eredménnyel zárult, ami újabb
ösztönzést jelent
a partnereknek az
e g y üt t mű kö d é s
folytatására.
A
COMENIUS ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉS projektre 20 000 €
támogatást nyert
el az Eötvös József
Általános Iskola és
Szakközépiskola.
Komoly tapasztalatokkal rendelkező munkaközösség irányítása alatt másik
7 európai ország részvételével közösen az
együttműködés célja, hogy a tanulókhoz
közelebb hozzuk a munka világát, hogy kilépve az iskola kapuin könnyebb legyen az
átmenet a „felnőtt” életbe. Ezért a munka
világával és pályaorientációval kapcsolatos
feladatokat (pl. állásinterjúk, önéletrajzok
készítése, egyetemek, cégek meglátogatása)
végzünk. Munkaerőpiaci elemzések, kutatómunka, illemkódex összeállítása és ehhez
hasonló tevékenységek szerepelnek a helyi
és a külföldi kiutazások programjain. Az
eredményeket az eTwinning nemzetközi
platformon teszik közé a résztvevők, akik
kommunikálni is itt tudnak egymással. A
helyi és a külföldi projekttevékenységekről
többek között az iskola honlapján, az iskolaközösség előtt számolnak be a diákok és
tanárok. Az elmúlt egy évben 26 külföldi
kiutazás valósult meg Lengyelországba, Németországba, Franciaországba, Hollandiába és Spanyolországba. Hozzánk látogattak
német, holland, görög, lengyel tanárok és
tanulók. A projekt következő éve is számos,
érdekes tevékenységet, látogatást kínál a
résztvevőknek. .

Az Eötvös József Szakközépiskola partnere a COMENIUS RÉGIÓ EGYÜTTMŰKÜDÉS pályázatnak is, amelyre Gyál Város
Önkormányzata nyert el 38 750 € uniós
támogatást 2010 augusztusában. Az együttműködés helyi résztvevője még az Arany János Közöségi Ház és Városi Könyvtár, külföldi partnerei a bajor miniszteri megbízott

által irányított Felsőbajor Oktatási Hivatal,
amely 47 reáliskolát felügyel a térségben, valamint a VR-Bank Rosenheim – Chiemsee
és a branneburgi Staatliche Realschule. A
projekt célja, hogy az együttműködés elősegítse a kölcsönös megértést, lehetővé tegye
az egymásnál tett látogatások során szerzett
tapasztalatok, jó példák helyi alkalmazását,
erősítse az oktatás és a gazdasági szféra
együttműködését, újabb impulzusokat adjon további közös programoknak a két régió között. Az első projektév egy bajor delegáció Gyálon tett látogatásával, színvonalas
szakmai és kulturális programokkal zárult.
Az újabb időszakot Gyál város vezetésének
és a helyi partnerek képviselőinek németországi látogatása nyitotta meg. A találkozó
szakmai programja rendkívül sokrétű és
magas színvonalú volt. A bajor kormányhivatal épületében Werner Karg, a politikai
képzésekért felelős intézet igazgatóhelyettese és Michael Hinterdobler, miniszteri biztos fogadta a magyar vendégeket. A német,
azon belül a bajor politikai rendszerről tartott tájékoztatást követő kötetlen eszmecsere során a két térség történelmi és jelenlegi
kapcsolatairól, az együttműködés jelentő-

ségéről és további lehetőségeiről esett szó. A
találkozó munkamegbeszélései a folyamatos értékelést, a következő időszak előkészítését is szolgálták. A projekt egyik fontos
célkitűzése, hogy az oktatás és a gazdasági
szféra közötti együttműködés hatékony, jó
példáit kölcsönösen tanulmányozzuk, így
különösen érdekes volt a résztvevők számára a bajor szakképzés gyakorlati
részének megvalósítását bemutató
program. Egy nagy
hagyományokkal
rendelkező, család
v á l l a l koz á s ként
működő rohrdorfi
hotel tevékenységével ismerkedtünk meg, valamint a kolbermoori
VR – Bank képzési
igazgatója, Wolfgang Tschuschner
mutatta be a vendégeknek, hogyan
folyik náluk a három éves képzés,
hogyan neveli ki a bank a saját jól képzett,
motivált fiatal munkaerőt. A jelenlévő fiatalok határozott válaszai, kérdései, jövőről
alkotott elképzelései a képzés sikerességét
bizonyították, ami számunkra is átvehető
példa lehetne. A többnapos program egy
„csúcstalálkozóval” ért véget a Berchtesgaden hegyei között, ahol a Siemens vállalat
nyugdíjazott vezető menedzsere tartott
továbbképzést a résztvevőknek a coaching
témáról, míg a magyar delegáció tagjai
a projektmenedzsmentről, eddigi munkájukról prezentáltak a jelenlévőknek. A
találkozó végén mindkét fél egy újabb pályázat beadása mellett foglalt állást, amiről
városunk képviselő-testülete dönt majd.
A szakmai programot gazdagította a II.
Lajos, bajor uralkodót bemutató kiállítás
megtekintése a gyönyörű Chiemsee egyik
szigetén. A Comenius régió következő nagyobb programja a német partnerek októberi, gyáli látogatása lesz, amelynek során
egy német – magyar workshopot valósítunk meg.
Bíróné Tolvaj Erzsébet
projektkoordinátor
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Miért nem épül még mindig az új Városháza?
Beszámoló a Kistérségi Szolgáltató Központ építési beruházás kivitelezése
tárgyú közbeszerzési eljárásról
Tisztelt Gyáliak!
A közelmúltban több pletyka ütötte fel fejét városunkban, hogy miért nem indul az új Városháza építése, ezért szükségesnek tartjuk
a tények csokorba szedésével és közreadásával eloszlatni ezeket. A
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 számú pályázat részét képező kistérségi szolgáltató központ (ez lesz az új Városháza) építési beruházás
kivitelezése tárgyú közbeszerzés Képviselő-testület által elfogadott
ajánlattételi felhívása és dokumentációja 2011. április 28-án megküldésre került a támogató nevében eljáró Pro Régió Kft. közreműködő szervezetnek előzetes ellenőrzés céljából, mivel a pályázat
előírásai ezt megkívánják. A Pro Régió 2011. június 6-án adta meg
a hozzájáruló nyilatkozatát a közbeszerzés megindításához. Jelen
eljárás közbeszerzési felhívását, mivel 300 millió forint fölötti becsült értékű, jóvá kellett hagyatni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályával (KFF) is a Pro Régió jóváhagyása után, ezért azt 2011. június 7-én továbbítottuk a KFF-nek
közbeszerzési-jogi minőségellenőrzésre. A KFF-től 2011. július 12én kaptuk meg a minőségellenőrzési tanúsítványt az eljárás megindításához.
A jóváhagyott hirdetményt 2011. július 13-án feladtuk a Közbeszerzési Értesítőben, ami 2011. július 20-án jelent meg. Hat cég vásárolta meg az ajánlattételi dokumentációt és a helyszíni bejáráson,
2011. július 25-én öt cég képviselője jelent meg és tekintette meg
a tervezett beruházás területét. 2011. augusztus 3-án 5 db ajánlat
érkezett. 2011. augusztus 19-ig kellett mind az 5 cégnek pótolnia az
ajánlata hiányosságait, erre határidőig 3 ajánlattevő hiánypótolt.
2011. augusztus 15-én a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. (aki az ajánlattételi dokumentációt kiváltotta, de ajánlatot nem adott be) jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz
azzal az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan, amelyet saját közbeszerzési szakértőnk mellett a Pro Régió és a KFF is jóváhagyott.
A Közbeszerzési Döntőbizottság 2011. szeptember 7-én folytatta
le a jogorvoslati eljárásban a tárgyalást, majd 2011. szeptember
28-án sajnos számunkra kedvezőtlen döntést hozva –felülbírálva
három különböző szervezet közbeszerzési szakértőjének munkáját- megsemmisítette az ajánlattételi felhívást. Bár a megsemmisítéssel Önkormányzatunk, illetve az általunk megkérdezett
szakértők sem értenek egyet (leírták pl. hogy „csak” nettó 410
millió forint értékű a beruházás, ami nem indokolja, hogy a felelős műszaki vezető és a minőségügyi vezető ugyanaz a személy
legyen és szerintük nem bizonyítottuk kellően ezen két végzettség meglétének lehetőségét azzal, hogy a tárgyalás után rendelkezésünkre álló három nap alatt tíz olyan személyt találtunk, aki
megfelelt ezen feltételeknek), a beruházás gyorsítása érdekében az
új kiírás mellett döntöttünk és nem bíróságon támadtuk meg a
határozatot. Ez azt jelenti, hogy a fenti egyeztetési folyamatot újra
kell kezdeni a Pro Régióval és a KFF-fel, melynek első lépcsőjeként Önkormányzatunk október 3-án elfogadta a vitatott ponton
javított ajánlattételi felhívást, melyet még aznap el is küldött a Pro
Régiónak.


Bízunk benne, hogy az egyeztetési folyamat gyorsabban lezajlik
a nyár elejinél és november elején megjelenhet a közbeszerzési felhívásunk, mely eredményeként az év végén szerződést köthetünk,
hiszen az építkezés anyagi fedezete természetesen Önkormányzatunk rendelkezésére áll. A fenti folyamatból látható, hogy hónapok
teltek el rajtunk kívülálló okok miatt, de reményeink szerint január
első felében végre felvonulhatnak a munkagépek és megkezdődhet
a 7-8 hónapig tartó építkezés.
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Növekvő számok

Gyorsjelentés az .A.S.A.
EU-támogatott képzéseiről
A legutóbbi híradásunk óta igencsak megnövekedett a munkatársaink által megszerzett oklevelek száma, hogy ne beszéljünk a tanulással eltöltött sok-sok óráról.
A jelenlegi helyzet: az elmúlt hónapokban a programban
részt vevő munkavállalóink összesen 87 oklevelet szereztek
meg. Ezen okleveleknek nagy része, azaz 69 darab jogosítványt, hivatalos bizonyítványt vagy OKJ-s végzettséget igazoló szakmai képesítés, 18 tréning elvégzéséről pedig tanúsítványt kaptak a kollégák.
A bizonyítványokat kollégáink örömmel vették át, és bevalljuk, többen is nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt sikerült a napi munka mellett megvalósítaniuk. De a hajrá még
hátra van: nagyjából 2 hónapunk van a program befejezéséig
és az utolsó záróvizsgáig, amihez kívánunk mindenkinek sok
sikert.
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Váltás a Gyáli Rendőrőrs élén

„Épülésemre szolgáltak ezek az évek”
Pintér Sándor belügyminiszter 2011. október 1-jei hatállyal a Nemzeti
Védelmi Szolgálat kötelékén belüli munkavégzésre rendelte be Stupek
István rendőr alezredest, a Gyáli Rendőrőrs parancsnokát.
A városunkban több mint 13 évet szolgált rendőri vezetővel utolsó
gyáli munkanapjainak egyikén beszélgettünk.
latának normalizálása valamint a
személyi állomány képességeinek
felmérése voltak.
Az önkormányzatokkal rövid
idő alatt sikerült korrekt, együttműködő kapcsolatot kialakítani, a
mai napig is sok segítséget kapunk
tőlük. Az első perctől fogva napi
együttműködésben dolgoztunk a
polgárőrökkel is.
Ami az akkori állományt illeti,
szigorú intézkedésekre, elvezénylésekre, komoly személyi változásokra volt szükség. 1999-re alakult
ki a mai állomány magja, akik
olyan rendőrökké váltak, amilyenekké mi neveltük őket.
– Mire a legbüszkébb az itt töltött időszak eredményeit nézve?

– Alezredes úr! Gratulálok új, felelősségteljes beosztásához! Mi lesz a feladata?
– Viszonylag új szervezetről van szó, ami
azon őrködik, hogy a rendvédelmi szerveknél és a közszférában dolgozók a vonatkozó
törvényeknek, egyéb jogszabályoknak megfelelően végezzék munkájukat. Ebben a tevékenységben fogok részt venni.
– Pontosan 13 és fél évet töltött Gyálon, őrsparancsnokként. Készítsünk rövid
számadást erről az időszakról!
– Elsősorban bűnügyi szakember vagyok, Budaörsön, majd a Pest Megye Rendőr-főkapitányságon dolgoztam nyomozóként, később a gépjármű-felderítési csoport
vezetője voltam. Gyálra kerülésem után az
első és a legfontosabb feladatok a rendőrség
és az önkormányzatok viszonyának rendezése, a rendőrség és a polgárőrség kapcso-

– Büszke vagyok arra, hogy sikerült a helyi ügyeket, problémákat megfelelően kezelni. Gyimesi
István polgármester úrral, de a
mostani városvezetéssel is mindig igyekeztünk megtalálni a város számára legjobb
megoldásokat. Ehhez folyamatos kapcsolatra, együttműködésre volt szükség. Büszke
vagyok a polgárőrséggel kialakított kapcsolatra is, ami zökkenőmentes volt, egymást
támogatva, segítve dolgoztunk.
– Beszéljünk a szigorúan vett szakmai
munkáról is!
– Gyál nagysága miatt mindig erősen
befolyásolta a Dabasi Rendőr-kapitányság
eredményességét. És szinte minden évben
pozitív irányban befolyásolta! Ez konkrétan
azt jelenti, hogy a Gyáli Rendőrőrs felderítési, eredményességi mutatói szinte minden
évben jobbak voltak a kapitányság vagy a
megyei főkapitányság mutatóinál. Az adatokból már most látszik, hogy az idei, 2011es év bűnügyi eredményességi mutatói is 50
százalék felett alakulnak majd, ami jó tel-

jesítménynek számít. Az állomány mindig
képes volt kulturáltan, szakszerűen intézkedni, viselkedni!
– Milyen feltételekkel működő őrsöt
hagy maga után?
– Ami a személyi feltételeket illeti, szinte mindig létszámhiányban voltunk, de a
közelmúlt intézkedéseinek eredményeképpen a 22 fős állománytábla szerinti létszám
helyett most 25-en vagyunk! Erre még
nem volt példa Gyálon! A technikai háttér
is rendelkezésre áll ahhoz, hogy alapvető
feladatainkat ellássuk. Évek óta két gépjárművet használhatunk, jónak mondható
az informatikai háttér, kifejezetten jónak a
híradástechnikai rendszerünk, ami minden
körülmények között biztosítja az összeköttetést. A rendőrőrs új épületének elkészültével pedig kultúrált környezetbe kerül az
állomány.
– Hogyan éli meg a mostani váltást?
– Tudomásul kell venni, hogy az őrsparancsnoki beosztás komoly szellemi és
fizikai megterheléssel jár. 36 éves szolgálati viszonnyal rendelkezem, már 11 évvel
ezelőtt nyugdíjba mehettem volna, de nem
mentem, s most sem szeretnék. Viszont váltani kell! Az új feladatköröm talán tervezhetőbb lesz.
– Milyen emlékekkel távozik Gyálról?
– Óriási szakmai tapasztalatot szereztem
itt. Láttam a rendőrséget „alulnézetből”,
amit új beosztásomban is jól tudok majd
használni. Épülésemre szolgáltak ezek az
évek, több vagyok most, mint amikor idejöttem. Sok-sok kellemes emlék köt Gyálhoz, jó szívvel emlékszem az itt töltött időre!
Nem nyugdíjba vonulok, hanem saját
elhatározásomból, más, fontos beosztásba
kerülök.
Nyugodtan távozom, mert az utánam
jövő fiataloknak konkrét, jó elképzeléseik
vannak a jövőt illetően. Danó Zoltán rendőr őrnagy úr, a megbízott őrsparancsnok
kipróbált, jó szakember.
-i kis-



Új

Gyáli Újság

Pályázati kiírás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2012. évi fordulójára
„A” TÍPUS: A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” TÍPUS: A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem Petőfi! Zrínyi!

Szeptember végén
Szeptember 28-án a Zrínyi Miklós Általános Iskola alsó tagozata, 29-én a felső tagozat, az Ifjúsági és SNI tagozat egész
napos kirándulásra indult. A nevelőtestület munkatervében
megjelölt cél, tanulóinkat eljuttatni olyan kulturális- és természeti környezetbe, ahol nemcsak ismereteiket bővíthetik,
hanem rácsodálkozhatnak fővárosunk szépségére, hazánk
egyik legnagyobb folyóján, a Dunán hajókázhatnak, és úgy
egyáltalán a közösségi élet, együttlét harmóniáját gyakorolhatják.
Az időjárás mellettünk állt. A program attól nevezetes,
hogy tanulóink e nagyszabású iskolai kirándulás órát, papírés palackgyűjtéssel „keresték meg”. 2011. szeptember 1-9-ig
tartó időszakban a szülők- és gyerekek 469.300 Ft-ot gyűjtöttek össze.
A nevelési feladat esetünkben különösen nagy hangsúlyt
kap, hiszen tanulólétszámunk (523) 46 %-a hátrányos helyzetű. Boldogok voltunk, mert élménytől hangos, boldog gyermekarcokat láttunk mindkét napon,k du. 16 óra körül visszaérkezni.
Fontosnak tartjuk, hogy közös élményeket szerezzenek,
hogy jól érezzék magukat az iskolában. Nagyon bízunk abban,
hogy ezek a programok pozitívan befolyásolják tanulmányi
munkájukat is.
Ezzel a reménnyel alakítottuk a 2011/2012-es tanév szabadidős programját.
Juhász Ida
igazgató


Figyelem!

· Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. §
(2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.
· A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
· Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
· Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázatot egy példányban, írásban, a pályázó által aláírva, a
megjelölt mellékletekkel egyetemben, egy példányban kell benyújtani POSTAI ÚTON.
Benyújtási Cím: Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala, Kistérségi, Oktatási, Intézmény-felügyeleti Iroda 2360
Gyál, Kőrösi út 112-114.

A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14.

A benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatok formai hibásnak minősülnek. A postára adás utolsó dátuma csak a benyújtási
határidő utolsó napja lehet.
A pályázati űrlap csak az önkormányzat által kiadott pályázati
anyagban meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
Az önkormányzat által készített pályázati anyag a megjelölt kötelező mellékleteivel a Gyáli Kistérségi Központ (2360, Gyál, Kőrösi út 54.) földszintjén átvehető ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.gyal.hu „aktuális” rovatából 2011. október 17-től.
Hivatali ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12.30-15.30, szerda: 8.0018.00, péntek: 8.00-12.00
Felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: Taligáné Vörös Éva
(06-29/540-920)
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Amikor a füves pálya
tisztelete becsületbeli ügy!

„A környezetszennyezés miatt a zöld területek napjainkban kiemelt
szerepet kaptak, ahogy a környezettudatos nevelés is központba került az oktatási intézményekben.” – szól a pályázat szövege, amelyet
a Magyar Cetelem Bank Zrt. És WWF közösen írt ki, a www.cetelem.hu/zoldsuli internetes honlapon.
A Zrínyi tanulói, szülői nevelői közössége, és az intézményt támogató ismerősök egy emberként fogtak össze, hogy iskolánk udvarát tovább tudjuk szépíteni. A cél és az összefogás eredményes

volt, az élhetőbb, egészségesebb környezettel közelebb hoztuk gyermekeink számára a természetet. Látva erőfeszítésünket, az Önkormányzat is csatlakozott anyagi támogatással, a terv megvalósításához. Minden segítséget köszönünk, hiszen az intézmény technikai
dolgozói, egész nyáron e feladat megvalósításán fáradoztak.
Íme a füves pálya tisztelete!
Juhász Ida
igazgató

Pályaválasztás, továbbtanulás a Zrínyi Miklós
Általános Iskolában
Minden tanév elején a pályaválasztási felelős, Juhászné Szabó Magdolna munkaközösség-vezető, a nyolcadikos osztályfőnökökkel, és az SNI ill. az Ifjúsági tagozat
osztályfőnökével, az igazgatóval együtt
megbeszélik az aktuális teendőket, összeállítják a munkatervet.
- Elsőnek megrendeljük a továbbtanuláshoz szükséges dokumentumokat, és
több példányban a felvételi tájékoztatót,
amely részletesen tartalmazza a középiskolákat, a címeket, szakokat, kódokat,
felvételi időpontját, stb.
- Elkezdjük szervezni az évek óta hagyományos – Pályaválasztási szülői értekezletet, október hónapban. 2010-ben
15 középiskola igazgatója, vagy helyettese

jelent meg, és mutatta be intézményét, a
nyolcadikos szülőknek és tanulóknak.
2011-ben október 17-én, 17 órakor tartjuk,
immár hagyományosan a pályaválasztási
szülői értekezletet.
- Később, novemberi osztályfőnöki
órán fogadjuk, még a jelentkező középiskolák képviselőit.
- Novemberben – immár szintén hagyományosan a Gyáli Ipartestület elnöke,
Karikás Pál tart ismertető előadást a szakmaválasztás lehetőségeiről.
- November végén külön busszal, a nyolcadikosok, osztályfőnökük kíséretében,
ellátogatnak a továbbtanuláshoz segítséget adó kiállításra, szakmaismertetőre.
- Decemberben, szülői értekezlet, foga-

dónap, felvételi lapok, felvételik előkészítése.
- Januárban, folyamatos ellenőrzése annak, hogy minden tanulónk beiskolázása
rendben menjen, akár egyéni, iskolai segítségnyújtás a szülőnek. Tanulóinknak
külön fakultáció és felzárkóztató szakkör
magyarból és matematikából.
- Január vége. A felvételi lapok precíz,
pontos kitöltése, és határidőre történő továbbítása.
- Minden tanév célja: a 100 %-os beiskolázás, ami eddig mindig sikerült.
Gyál, 2011. október 30.
Tisztelettel:
Juhász Ida
igazgató
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Malőr – verőfényben
Verőfényes őszi reggel. A Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub
tagjai túrára indulnak a Budai hegyekbe.
A kis csapat elszánt, hiszen már nem vagyunk húszévesek, hogy
könnyedén vegyük az akadályokat. Többen lábtörésből gyógyultak, mindenkinek megviseltek már a „sétálóízületei”, nemhogy a
„hegymenetiek”.
Lelkesít bennünket az őszi verőfény, az együttlét öröme, a táj
szépsége, amely a Libegőről, a János-hegyi kilátóból, vagy a Tündérszikláról nézve tárul elénk.
Valóban egy ékszerdoboz a mi fővárosunk, nem hiába dicsérik
az idelátogató külföldiek! A kilátásban gyönyörködve többek között arról is beszélgettünk, hogy miért nem tudunk mi, magyarok, élni Budapest és környékének értékeivel. Jobban kiaknázva
a városban meglévő építészeti, kulturális, sport, gyógyfürdői lehetőségeket, a Dunakanyar, Szentendre, a Mátyás- és Pálvölgyi
cseppkőbarlangok, a budai hegyek, stb. közelségét. Meglátásunk
szerint nem csak a pénzszűke az oka, hanem jó „gazda” kellene, aki
a közösség, az ország polgárainak javára tudna sáfárkodni ezekkel
a páratlan adottságokkal.
No, de térjünk vissza a kiránduláshoz! A fenti komoly eszmefuttatás közben dél lett ránk, s a Normafához értünk. Aranka csomagjából előkerült a finom füstölt szalonna, amit tűzgyújtási tilalom
lévén amúgy natúrban- lilahagymával, paradicsommal, paprikával
fogyasztottunk el egy korty valódi kisüsti után, jóféle vörösborral
kísérve. Legtöbben félretettük az otthonról hozott szendvicset, és

Köszönjük!

jóízűen falatoztuk a fák árnyékában az eleink által is kedvelt eledelt.
Koleszterin szint ide, koleszterin szint oda, „vérré vált bennünk”
az ebéd, annál is inkább, mert a Tündérsziklához indultunk. A kellemes séta közben érkezett a buszsofőrünk telefonhívása, hogy egy
útlezárás miatt nem tud feljönni értünk a megbeszélt helyre. Nincs
más lehetőség, gyalog kell lemennünk a Libegő végállomásáig!közölte velünk a túravezetőnk, Poppé kolléga. Hát, a terepet látva
nem aratott osztatlan sikert a bejelentés. Különösen a törésekből
gyógyultak miatt voltunk szkeptikusak. Sebaj, egymást segítve le
kell jutnunk a távolban látható közútra! Elindultunk a fehér mezőben zöld háromszöget ábrázoló turistajelzésen, amely leginkább
meredek vízmosásokon vezetett lefelé. Dacolva a sokszor veszélyes,
kőomlással fenyegető útszakasszal, egymást segítve lejutottunk a
civilizációt jelentő közútra, a Libegő közelében. Egy csapat fiatal
elismerése volt a jutalmunk, akik bizonyára megjárták már ezt az
utat, amin korunkat és állapotunkat meghazudtolva szerencsésen
leérkeztünk.
Jóleső fáradtsággal ültünk be a buszba, és konstatáltuk, hogy e
nélkül a kis malőr nélkül „semmi érdekes, emlékezetes nem lett
volna” a budai kirándulásunkban!
A kirándulás költségeihez a NyKE is hozzájárult, köszönjük a
támogatást.
Nagy Sándorné
klubtag

2011. szeptember 11-én az Anya Egylet Egyesület szervezésében került megrendezésre az első Őszi Családi Délelőtt.
Színvonalas, változatos programok, bábelőadás várta a gyáli kisgyermekeket és szüleiket. A rendezvény alatt használt játékokat gyűjtöttek a Védőnői
Szolgálat számára. Jó volt látni ahogy a gyerekek saját játékaikat, kedvenceiket
egy jó cél érdekében felajánlották. A játékok nagy részét rászoruló gyermekeknek juttatjuk el, s a védőnői tanácsadóban lévő „ kincsesládánk” is megtelt.
Gratulálunk és köszönjük ezt a szép vasárnap délelőttöt az Anya Egylet
Egyesület tagjainak!
Vas Károlyné és Kissné Gonda Szilvia
védőnők
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Családi délután a Tátika Óvodában
2011. szeptember 23-án
megtapasztalhattuk, milyen
a Tátika Óvodában egy családi délután.
Óvónénik és szülők összefogásával nagy készülődéssel, délután 3 órától kezdetét
vette a móka és szórakozás.
Vicces programokkal tették élvezetesebbé ezt a gyönyörű szép napos délutánt.
Ami számunkra nagyon tetszett, az a lóversenyfutás volt a gyerekekkel, felnőttekkel. Úgy éreztük magunkat
mintha visszacsöppentünk volna újra a
gyerekkorunkba. Nagyokat nevettünk játék közben és lelkesen biztattuk egymást
versenyzéskor.
Minden gyerek megtalálta a magának
való szórakozást. Volt kreatív gyöngyfűzés, autóversenyzés, arcfestés, horgászat,
amihez nem kis türelemre és kitartásra volt szükség. Megmutatkozott az óvónénik kézügyessége, kreativitása, amivel szebbnél szebb
mintákat varázsoltak a gyerekek arcára. Volt, aki hercegnővé, pillangóvá, kalózzá vagy éppen pókemberré változott. A gyerekek
legnagyobb örömére volt ugrálóvár is, ahol persze minden gyerek
egyszerre akart játszani.
A szülői összefogás segítségével mindenki hozzájárult az óvoda
büféjéhez. Finomabbnál, finomabb süteményekkel, szendvicsekkel,
üdítőkkel terítették meg az asztalt. Volt minden, amit szemünkszánk kívánt.

„A mi kis kertünk”
„A mi kis kertünk” versenyfelhívásra , az óvodák közt meghirdetett országos versenyre jelentkeztünk , mely a Hortus Hungaricus
2011 Nemzetközi Kertészeti Szakkiállítás és Vásár keretében került
megrendezésre Budapesten , a
SYMA Rendezvényközpontban
szeptember 23-25-én. Tátika
Óvodánk Bambi csoportja vállalta, hogy részt vesz az óvodás
kertépítő versenyen.
Karap Erzsébet és Mátyók Péterné óvónők Kocsis Attila szakmai tanácsaival, segítségével, a
gyerekekkel együtt készítették
el a szép pályamunkát.
A kiírás szempontjai a következők voltak: ötletesség, a
beültetés alapossága, összhatás.
Edényt, virágföldet központilag biztosítottak a pályázók-

Legvégén a tombolahúzás volt, amire mindannyian vártunk. Helyet foglaltunk a padokon,
székeken, és kezdetét vette a számhúzás. Rengeteg ajándék gyűlt össze. Az összegyűjtött játékokból a tombola hosszabb időre lekötötte a
gyerekek és a szülők figyelmét.
A nap végére szerintem mindenki elfáradt. Segítettünk összepakolni az óvónénikkel együtt, és
mire végeztünk, addigra ránk is esteledett.
Mi jól éreztük magunkat és úgy gondolom, hogy a többi szülő nevében is
mondhatjuk, hogy felejthetetlen élményt
jelentett mindenkinek ez a délután, és itt
látszik, hogy szülői összefogással mindent
el lehet érni, csak akarni kell.
Csillikné Odor Edina
szülő
Szeretnénk köszönetet mondani minden
Kedves Szülőnek azért, hogy aktív részvételével, felajánlásaival hozzájárult a Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány javára
szervezett Családi délutánunk lebonyolításához, megvalósításához.
Nevelőtestületünk nagy lelkesedéssel, izgalommal készült e napra.
Szerencsére a szép nyárias idő is kedvezett a vidám esemény megrendezésére. Ezzel a programmal az óvoda – család kapcsolatát is erősíteni szeretnénk. A bevételből pedig játszóudvarunk korszerűsítését
kívánjuk folytatni.
Hálásan köszönjük a sok-sok segítséget minden családtól! Reméljük, jól érezték magukat és kellemes emlékként gondolunk vissza
mindannyian erre a délutánra!
Köszönettel:
Tátika Óvoda dolgozói

nak. A kiállítás a hazai dísznövények népszerűsítése, a kertépítők
versenye mellett idén már másodszor adott teret az óvodák pályamunkáinak is.
86 pályázó óvoda vett részt a rangos versenyben. Helyezést nem
értünk el, de büszkék vagyunk arra, hogy pályamunkánk bemutatásra került és tetszést aratott a nemzetközi kiállításon mind a
szakmánk, mind a látogatók
körében.
Köszönet az óvónéniknek:
Jutkának és Erzsikének, vezetőnknek, Katinak, Tünde dajka
néninek, és Attilának, valamint
a kis dolgos kezű ovisoknak az
elkészült szép „kiskertért”, a
közös munkáért! Gratulálunk!
A napokban vehettük át az elnyert Zöld Óvoda címet, amely
szintén jelzi a környezeti nevelés iránti elkötelezettségünket.
Lukovszkiné Kiss Lívia
óvodavezető helyettes
Tátika Óvoda
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Kedves Közönség,
Kedves Gyáliak!
A Kaleidoszkóp Színpad társulata és a magam nevében
köszönöm, hogy olyan sokan megtisztelték a 10. születésnapunkat, szeptember 23-án este, melyen kiállítással és
a Vidámság és romantika című előadással igyekeztünk
méltán megajándékozni nézőinket és magunkat. Az előadás valóban vidám és valóban romantikus volt, ahogy a
plakáton ígértük.
Az első felvonásban Móricz Zsigmond három népi témájú, kedves humorú, rövid darabját kötöttük csokorba.
A tökmag
A faluból Pestre került csitri (Szalai Zsuzsanna) és az utána epekedő suhanc (Hegyesi Richárd) keserédes találkozása.
A dufla pofon
Feri (Kékesi Tibor) és Mari (Nagy Enikő) esküvőjén lejátszódó szerelem, féltékenység, összeveszés, mely eljut a „dufla” pofonig és az
édes kibékülésig. Mindez a többi szereplő, a boszorkány (Szélyes
Mónika), András bácsi (Molnár Dávid) és a násznép nagyszerű figuráival kiegészítve, kacagtatóan zajlik le.
Dánosné
Vidám történet arról, hogyan leckézteti meg féltékeny férjét Dános gazdát (Kárpáti Balázs) és a három csábító „gányó” legényt
(Hegyesi Richárd, Molnár Dávid, Kékesi Tibor) a talpraesett, csinos menyecske,
Dánosné (Csőszi
Alexandra).
A második felvonás Szigeti József A becsületszó című 1800-as
évek derekán játszódó romantikus vígjáték volt.
Becsület, ármánykodás, ártatlanság, szerelem, csalódás, végül
sok-sok félreértés és komikus helyzet után boldog végkifejlet.
Hogy miért esett e darabokra a választás?
Hogy mosolyt csaljon a nézők arcára, és az sem baj, ha itt-ott
magára ismer valaki…
Másrészt a szereplő lányok, fiúk vágya is teljesült – romantikus,
„kosztümös” szerepeket játszhattak. Számomra nagyon-nagyon
jó érzés volt látni, hogy a szereplők micsoda fejlődést értek el az
idők és a próbák folyamán. Mindegyikük egy-egy igazgyöngy, és
remélem továbbra
is segítője lehetek a
kagylóhéjak nyitogatásának.
A mi társulatunk
egy kis műhely, egy
vidám sziget, ahová
bárki eljöhet, ahol
a tanulás öröm, a
siker a jutalom.
Reméljük tetszett
az ajándékunk! Ké10

szül az új meglepetés is, még nem áruljuk el mi, de nevünkhöz híven színes, vidám és szép lesz, mint a kaleidoszkóp.
Mint a Kaleidoszkóp, még egyszer köszönet a szép ünnepért!
Farkas Évi színművész,
Tisztelettel és szeretettel:		
a társulat vezetője és a darab rendezője
Ha túl szépnek tűnik a leírás, higgyék el, ez az a szerencsés eset, amikor a valóság még sokkal szebb!

Népmese napja a városi
könyvtárban
Évek óta immár hagyománnyá vált, hogy könyvtárunkban megünnepeljük a Népmese napját, melyet Benedek Elek születésének évfordulóján, szeptember 30-án tartanak országszerte a könyvtárak,
iskolák és művelődési intézmények.

Erre az alkalomra érkeztek könyvtárunkba a Liliom Óvoda Nyuszi és Napsugár csoport óvodásai.
Az idei évfordulón is Karácsonyi Lászlóné, Ibolya néni előadásában hallgathattak meg a gyerekek egy-egy mesét. A Nyuszi csoport
óvodásai A kiskondás meséjének meghallgatása után egy előadással is kedveskedtek, eljátszották A kis gömböc történetét. A Napsugár csoportosok pedig A zöldszakállú király történetével lettek
gazdagabbak. Ezután kedvük szerint mesekönyveket nézegettek és
színeztek a gyerekek. A nagyon jó hangulatban eltelt délelőtt után
már várjuk mindannyian a következő évfordulót.
Csősz Tamásné
könyvtáros
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Német nyelvi tábor
Ismét Ausztriában jártak az Ady Endre Általános Iskola diákjai. Hosszú évek
óta rendszeresen járunk Murauba, hogy a
németet tanuló gyerekeknek lehetőséget
biztosítsunk a nyelvgyakorlásra. A stájer
városka középkori hangulatú utcái, a környező vidék festői szépségű hegyei, a helyi
lakosok vendégszeretete és a tábor tematikájához illeszkedő tanórák együttesen segítik a nyelvi gátlások oldását.
Az idei év különleges volt abból a szempontból, hogy a kétszáz éve született világhírű zeneszerző és zongoravirtuóz, Liszt
Ferenc szülőházába is ellátogattunk. Doborján (ma Raiding) főutcáján végigsétálva
is a „sztár” életútját követhettük nyomon.
Ez a nyitány aztán meghatározta a tábor
hangulatát, hiszen nem múlhatott el nap
úgy, hogy ne énekeltünk volna néhány dalt
közösen.
Burgenlandot magunk mögött hagyva
a délután utazással és országismereti feladatokkal telt. Hamar megtanultunk tájékozódni a térképen,
megismertük az osztrák
tartományokat, azok fővárosait, és azt is megértettük, miért jelzi az
út szélén egy nagy zöld
szív Stájerország határát: Ausztria zöld szívébe
léptünk.
Este érkeztünk Murauba, és nagy izgalommal
pillantottuk meg a hegyre épült kastély körvonalait. Másnap aztán a
reggeli németóra után
bejárhattuk a hangulatos
utcákat, beléphettünk
a várfallal övezett gótikus plébániatemplomba,
végigsétálhattunk a nyárias napfényben
fürdő Mura-parton, és bevehettük a várat
is. Igazán jól esett a délutáni játék a panzió
tavacskájának partján, hogy aztán vacsora után ismét két csoportban folyjanak a
nyelvi órák. A város témakör szókincsének
bővítéséhez és a tájékozódást segítő nyelvi
kifejezések gyakorlásához igazán megfelelő
élményeket gyűjthettünk ezen a napon.
A harmadik nap a „zöld szív” jegyében
telt. A reggeli németórán a helyi jellegzetes
fafajtákat tekintettük át, hiszen első úti célunk a közeli famúzeum volt. Ez az a hely,

ahol az ember egészen elfelejti az
elektromos kütyük világát, hiszen a fa olyan csodálatos anyag,
amely életünk minden területén
megjelenik, és bensőséges hangulatot kölcsönöz a leghétköznapibb eszközöknek is. A kiállítás
rendkívül gazdag, hiszen felsorolni is nehéz lenne, mi mindent
készített az ember a történelem
során fából. Az arborétumban
töltött idő is azt tanúsítja, hogy a
természet csodái mellett nem érdemes elrohanni. A nap koronája
természetesen Stájerország legnagyobb vízesésének megtekintése volt. Este aztán a szállásunk
körül élő állatokról tanultunk:
tehenek, juhok, lovak és egyéb
haszonállatok élnek a parasztudvaron, ahol
a falusi turizmus jegyében szeretettel várják
a város zajából menekülő, csöndre és nyugalomra vágyó turistákat.

Végül elérkezett a nap, amire nagy izgalommal készült minden táborlakó. Mostanra elég bátorságot és helyismeretet szereztünk, és a szókincsünk is bővült annyira,
hogy komolyan beszédbe elegyedjünk a
helyi lakosokkal. A városismereti csapatjáték keretében a gyerekek igyekeztek minél
többet megtudni Murau történelméről,
szokásairól. Az esti beszámolókból kiderült, milyen sokat tudnak a helybeliek a saját városukról.
Elérkezett a búcsú reggele: vendéglátónk
apró ajándékokkal kedveskedett a gye-

rekeknek, és mosolyogva indított útnak
bennünket. Nagy kaland várt még ránk
ezen a napon, hiszen a tartomány fővárosába, Grácba vitt utunk. Gyönyörű időben
sétálhattunk föl a város
jelképéhez, az óratoronyhoz, ahonnan szép
kilátás nyílt az előzőleg
megtekintett dómra. A
lejtőn leereszkedve elvegyültünk a sétálóutca
forgatagában, hogy a
városháza előtt elsétálva
ismét buszra üljünk, és
elinduljunk a határ felé.
Igazán jó csapat volt az
idei! A gyerekek lelkesen
tanultak, a kísérők pedig
gondosan figyeltek minden apró részletre, hogy
az utazás biztonságos,
a tanórák érdekesek, az
ellátás pedig zavartalan
legyen. Köszönet illeti Lakos Péterné némettanárt, Csinosné Tóvizi Ágnes igazgatóhelyettest, de Kovács Antalnét is, aki kísérő
nagyszülőként vette ki részét a feladatokból.
A helyi CBA-üzlet dolgozói is készségesen
álltak rendelkezésünkre a felszerelés összeállításában és csomagolásában. A tábor
nagyon jó hangulatban zajlott, amit az is
jelez, hogy az iskola elé érkezve a gyerekek
a tábori indulóvá vált német dallal köszöntötték szüleiket.
Kovács Viktória
némettanár
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PÁLYÁZAT

Társaságunk 2010-ben sikerrel pályázott a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP-2009-5.3.0/A-2010-0201. számú) Épületenergetikai fejlesztések elnevezésű pályázatára. A fűtéskorszerűsítési- és felújítási munkák 2011. első félévében valósultak meg.

Pályázati összefoglaló

Energetikai hatékonyságot célzó fejlesztés megvalósítása a
Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. irodaépületében
A Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. 2010. 06. 09-én pályázatot adott be
a „KEOP-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázati konstrukcióra, a gyáli irodaépületre
vonatkozóan. A pályázat sikeres volt.

A kivitelezési munkák 2010. 12. 28-án kezdődtek meg. A felújítás
során a vízmű épület megfelelő külső hőszigeteléssel lett ellátva,
az emeleti irodákban a külső nyílászárókat modernebb, műanyag
nyílászárókra cserélték, valamint az elavult kazánok helyett korszerűbbek kerültek beépítésre. A tetőtér új szigeteléssel lett ellátva,
valamint a héjazat cseréje is megtörtént.
A megvalósult fejlesztés összhangban van a pályázati konstrukció céljaival, mely szerint szükség van az energiahatékonyság és az
energiatakarékosság fokozására az energetika teljes vertikumában,
különös tekintettel a végfelhasználás területén.
Az épületben megvalósult fejlesztés hosszú távon a működtetési
költségek jelentős csökkenését eredményezi.
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A Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. KEOP 5.3.0/A/09-2010-0201.
számú pályázatának összefoglalója.
Pályázó adatai:
Név: Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.
Cím: 2360. Gyál, Kőrösi út 190.
Tel.: 06-29/340-010, Fax: 06-29/341-518
E-mail: gyaviv@monornet.hu, Honlap: www.gyaviv.hu
Pályázat adatai:
Cím: Épületenergetikai hatékonyságot célzó fejlesztés megvalósítása a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. irodaépületében
Finanszírozás: Az Európai Unió támogatásával a Kohzéziós
Alap társfinanszírozásával vissza nem térítendő támogatás
formájában történik
Projekt kezdete: 2010. 12. 28.
Projekt befejezése: 2011. 04. 30.
Projekt elszámolható összköltsége: 25 547 584,-Ft
Támogatás mértéke: A Projekt elszámolható összköltségének
70 %-a.
Támogatás összege: 17 883 309,-Ft
Támogató adatai:
Név: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077. Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393. Budapest, Pf. 332.
Infovonal: 06-40-638-638
Honlap: www.nfu.hu, E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Közreműködő szervezet adatai:
Név: „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.
Cím: 1134. Budapest, Váci út 45. A épület, 6. emelet
Tel.: (+36)-1-802-4300, Fax: (+36)-1-802-4301
Honlap: www.energiakozpont.hu
E-mail: office@energiakozpont.hu
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A FEGY naplójából
09. 16. Lakossági bejelentést kaptunk, hogy a Leadó u. környékén lángra lobbant egy tanya. Szolgálatunk ellenőrizte
a hívást és megállapították, hogy a jelzés valós, ég egy tanya, illetve a környékére összehordott hulladék. Tűzoltóink
a vonulás után körbehatárolták a tüzet majd az időközben
kiérkezett fővárosi tűzoltókkal közösen eloltották. Személyi
sérülés nem történt.
09.18. Este 11 órakor jelzi egy Fecske úti lakó, hogy elrabolták a szomszédban lakó férfit. Sötét színű kombi autóval
érkeztek, melyből négy csuklyában lévő férfi szállt ki. Rendőrnek adták ki magukat, a sértettet fegyverrel kényszerítve
megbilincselték, lakását feldúlták, majd őt elvitték.
Polgárőreink a helyszínt biztosították, majd a rendőrség kiérkezésekor átadták. Az eset után nem sokkal jelzést kaptunk,
hogy a férfit a Pesti út környékén megverve, megbilincselve
kirakták az autóból. A rendőrség a nyomozást megkezdte.
09. 18. 23 órakor az Autóker őrei kértek segítséget, mert az
erdő felőli oldalon kivágták a kerítést és egy csuklyában lévő
személyt láttak elszaladni az erdő felé.
Szolgálatunk az erdőt átvizsgálta, de a behatolót nem találta
meg.
09.19. Az Autóker portása jelzi, hogy ismét kivágták a kerítést. Az elkövetők a gázfogadó felé menekültek el.
Szolgálatunk megkezdte a környék átvizsgálását, majd a három keresett személyt sikerült feltartóztatni. Kiderült, hogy
kiskorúak, ezt követően a rendőrséggel közösen a szüleiknek
átadtuk őket.
09.20. Egy idős hölgy jelezte szolgálatunknak, hogy délelőtt
10 óra tájban két ismeretlen, barna hajú és barna bőrű nőt
beengedett a lakásába azok pedig meglopták. Szolgálatunk
a nénit a rendőrségre beszállította, hogy feljelentését megtehesse.
09.21. Temesvári és a Bajcsy Zs.u. sarkon egy munkagép a
délelőtti órában elszakított egy nagynyomású gázvezetéket.
Polgárőreink és tűzoltóink nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. Segítséget nyújtottunk a rendőrségnek, illetve a fővárosi
tűzoltóknak a helyszín zárásában és biztosításában. A lakosságnak 100 méteres körzetben el kellett hagyni otthonát a
robbanásveszély megszüntetéséig.
09.24. Egy Piroska utcai lakó jelzi felénk, hogy szomszédjával szóváltásba keveredett, majd a szomszéd átmászott a
kerítésen és egy szőlőkaróval az ott lakó hölgy kezére ütött,
a férjének pedig a derekára csapott. A bántalmazás néhány
perce történt, a rendőrséget nem érték el, ezért segítséget
kérnek tőlünk. Szolgálatunk értesítette közvetlen kapcsolatán keresztül a rendőrséget, majd a helyszínen megfékezték a
támadót.
Hajdu Attila

New Yorkban a FEGY
Hajdu Attila a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagja, képviselte
egyesületünket a New Yorkban megrendezett (World Police & Fire
Games) rendőr és tűzoltó világjátékokon.
A FEGY képviseletében
kollégánk,
főhajtással tisztelgett
a 2001. szeptember
11-én történt World
Trade Center elleni
támadásban elhunyt
tűzoltó és rendőr bajtársak előtt.
Tagtársunk, online
közvetített nekünk az
Irene nevű hurrikán
megérkezéséről, ami
pontosan akkor ért
oda, így saját tapasztalatokkal rendelkezik egy katasztrófahelyzet bekövetkezésekor történő védelmi intézkedések sorozatáról, mely nagy segítséget jelent
egyesületünk számára. Tapasztalatai jelentős segítséget nyújtanak
egy esetlegesen
b eköve t ke z ő
helyi esemény
szer vezése,
irányítása terén. A veszély
elmúltával
meglátogatta
a Word Trade
Center emlékparkot, ahol
elhelyezte
a
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál zászlóját, tisztelegve az
elhunyt rendvédelmi dolgozók emlékének.
Tar Nándor FEGY alelnök

Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz, szolgálatunk
riasztás esetén díjmentesen, (függetlenül a riasztások számától)
perceken belül a helyszínre érkezik és intézkedik. A részletekről
az alábbi elérhetőségeinken érdeklődjön.
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben becsapják, meglopják, vagy
megtámadják, minden esetben tegyenek feljelentést a rendőrségen, vagy értesítsék ügyeleti központunkat a 340-333-as számon, szolgálatunk minden esetben segíteni fog az eljárás megindításában.
Kérjük fokozottan figyeljenek környezetükben élő idős, beteg, egyedül élő embertársaikra!
Kísérje figyelemmel honlapunkat a www.fegy.hu címen, ahol
egyéb hasznos információkat is talál!
Véleményét, hozzászólását várjuk az info@fegy.hu e-mail címre. 24-órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29-340-333
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Gyáli Újság

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Az állatok világnapja
alkalmából

Az állatorvos napi munkája során folyamatosan szembesül az állatvédelem kérdésével, problémáival. A haszonállatok tartásának,
szállításának módját, körülményeit az Állatvédelmi Törvény szabályozza, ennek betartását az állatorvos hivatott felügyelni. Mivel napjainkra a háztáji sertés-, szarvasmarha- és baromfitartás
visszaszorult városunkban, ezért inkább a kisállatokkal foglalkoznék.
Az utóbbi időben elterjedt kifejezéssel élve az egyik legfontosabb feladat a felelős állattartás elterjesztése. Mit is jelent ez?
Elsőként: tudatosítani kell minden leendő állattartóban, hogy
ha magához fogad egy háziállatot (legyen az kutya, macska, törpenyúl, tengerimalac, hüllő vagy akváriumi hal), ez feladatokkal,
kötelességekkel is jár. Az állatot etetni kell, megfelelő tartási helyet kell biztosítani neki. A fajnak megfelelő módon ki kell elégíteni mozgás- és játékigényét is. Ha megbetegszik, állatorvosi
beavatkozásra lehet szükség.
Ezek részben anyagi áldozatot, másrészt a gazdi részéről idő- és
energiaráfordítást igényelnek. Ha valaki ezt nem tudja biztosítani, inkább ne vállalja az állattartást, mivel az nem kötelező.
Ne hagyja senki felügyelet nélkül csatangolni kutyáját! Egy
rossz, lyukas kerítés vagy nem jól záródó kapu az állat elvesztésével, baleset miatti sérülésével, vagy más számára okozott kárral
járhat. Ha közterületen az állat másik állatnak vagy embernek
sérülést okoz, baleset történik miatta vagy csak a szomszéd baromfiját irtja ki, ezért a tulajdonos tartozik anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel. Ivarzási időszakban a hormonkezelés vagy az
ivartalanítás, tűzijáték idején megfelelő nyugtató adása jelenthet
megoldást. Az elkóborolt állatok megtalálását segíti a mikrochipes megjelölés (a bőr alá helyezett egyedi azonosító). A menhelyről befogadott állatok általában rendelkeznek ilyennel, de szükséges az új gazdi nevére történő regisztráció, ezt állatorvos végzi.
Az állatvédelem fontos részét képezi az ismeretterjesztés, amit
már gyermekkorban el kell kezdeni. A megfelelő szemlélet, az állatokkal való helyes bánásmód kialakítása csak pozitív minták
felmutatásával lehetséges. Ebben a család és az iskola szerepe a
legnagyobb, de a szakemberek felelőssége is. Jó érzéssel tölt el, ha
a szülők gyermekeiket is elhozzák a rendelőbe, amikor kedvencük beteg vagy védőoltást kap, mivel ez is a példamutatás megnyilvánulása.
Ha ebben vagy más állatorvosi témában kérdése van, szívesen
válaszolok az alábbi elérhetőségeken.
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
Honlap: www.allatorvosgyal.hu
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Gazdit keresünk
„Ő a barátod, a társad,
a testőröd, a kutyád.
Te pedig az élete, a szerelme,
a falkavezére vagy.
A tiéd lesz és az is marad,
hűséges lényként
szívének utolsó dobbanásáig.
Tartozol neki annyival,
hogy méltónak találtass
feltétlen szeretetére.”

Városunkban 2011. június 14-től a gyepmesteri feladatokat Szabolcsi László látja el. A gyepmester elérhetőségei
így telefonszáma is változatlan: 06-70/334-6094.
Ismételten szeretnénk köszönetet mondani a
maglódi Auchan áruháznak a Gyepmesteri telep
részére felajánlott tápért.
Folytatjuk gazdikereső rovatunkat.

Régi gazdája megunta, vagy nem számított rá, hogy ilyen
nagyra nő. Nagyon félénk 1 év körüli kan kutyus. Házőrzésre kiváló, könnyen tanul. (9-es kennel)

Anyjukkal együtt került a telepre 6 db kölyökkutya. Csak pár
hetesek voltak, amikor rájuk találtunk az egyik városszéli erdőben. Mára már szépen felcseperedtek, gazdájukat várják!
(1-es kennel)

2011. október

Fogváltás
A gyerekeknek általában 2 éves korukig előbújik mind a 20 tejfoguk.
Ezek apró, kis gyökérrel rendelkező fogacskák. Ahogy fejlődnek, a növekvő koponya és állkapocs nagyobb fogakat kíván. A tejfogak helyét 6
éves korban kezdik el átvenni a nagyobb, erős gyökérrel bíró maradó
fogak. A fogváltás 12 éves korig általában befejeződik. Ebben a köztes
időszakban vegyes fogazatról beszélünk, amikor a szájban tejfogak és
maradó fogak egyaránt megtalálhatók.
A maradó fogak száma 32, azaz 12-vel több, mint a tejfogak. Az általános iskola megkezdésével - 6 éves kor körül - előbújik az első maradó nagyörlő. Ez az utolsó tejfog mögött bújik ki. Mivel nem jár tejfog kieséssel sokszor nem tudatosul, hogy már egy maradó fogról van
szó, melyre fokozottan kell vigyázni, hogy egy életen át funkció képes
maradhasson. 7-8 éves korban kezdenek kipotyogni az alsó-felső kis és
nagymetszők, összesen 8 darab. Néha a már lötyögő fog mögött megjelenik az új, növekvő fog éle. Ez normál esetben a tejfog kiesése után a
helyére vándorol. Ha a hely túl kevés, a fogak pedig túl nagyok, torlódás
alakulhat ki. Ilyenkor fogszabályozó szakorvos segítségét kell kérni. 9
éves korban kezdenek előtörni a kisörlők, összesen 8 fog. 11 évesen a
szemfogak, 12 évesen pedig a második nagyörlők jelennek meg, újabb 8
fog. A bölcsességfogak csak 18-20 éves kor körül törnek elő. Ezeknél a
fogaknál nagy a variáció. Egyes esetekben nincs csíra, vagy ha van is, a
csontban reked és nem tör elő. Gyakran rendellenes helyzetben fekszik,
és nem tud kibújni. A félig előtört fog körüli tasakba beszorult étel gyulladást okozhat, ami komoly fájdalommal jár. Ilyenkor szájsebészeten a
fog eltávolítása javasolt.

A megadott életkorokban lehet változás. A lányok általában korábban, a fiúk kissé lemaradva, később kezdik váltani a fogukat. A fogváltást egyéb tényezők ( pl.: alultápláltság, hormonális betegségek…) is
befolyásolhatják.
A fogváltás általában gond nélkül lezajlik. Néha a mozgó fog alatti íny begyulladhat, fájdalmas lehet. Az előtörő fog feletti íny lilásan
megduzzadhat. Erős fájdalom esetén segíthet a patikákban kapható gél.
Keményebb ételek rágásával a fogak előtörése gyorsítható.
Normál esetben a kiesett fog helyén azonnal vagy fél-1 éven belül
megjelenik a maradó fog csücske. Ha ez nem következik be jelentkezzünk fogorvosnál, mert ennek oka lehet, ha a fog elakad a csontban vagy
esetleg nincs fogcsíra (aplasia).
A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Dr. Szaniszló Boglárka fogorvos
Cím: 2360 Gyál Gárdonyi Géza u. 67
Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.atw.hu

A kertésznaptár mostani számában a cserepes krizatémokkal
foglalkozunk.
Az ősz egyik
kedvelt és a fagyokig díszítő
edényes dísznövényei a cserepes krizantém hibridek.
Régebben kifejezetten halottak napi virág
volt, azonban
ma már a balkon, a terasz és a kert kedvelt díszítő növényévé
vált. A cserépben vagy edényben nevelhető változatok törpe
vagy közepes növésű fajták. Virágaik pompom-szerűek, érdekesek, és csepett sem hasonlítanak a nagyvirágú krizantém
fajtákra. Díszítő értékük abban rejlik, hogy a virágok egyszerre nyílnak, tartósak és igen sokféle színváltozatban kaphatók.
A növény hazája Kína, a hibrideket a Chrysanthemum japonicum és indicum fajokból állították elő. Ezen törpe ill. féltörpe
fajtáknak a legfőbb előállítói Európában Hollandia, Németország, de nagyobb mennyiség érkezik Japánból és Tajvanról is.
A megvásárolt cserepes krizantémot lehetőleg a szabadba,
napos helyre állítsuk. A vénasszonyok nyarán bátran öntözzük naponta bő vízadagokkal, a talaj legyen mindig nedves.
Ha erősebb lehűlés vagy kora őszi fagyok jönnek, az öntözést
fokozatosan csökkentsük. Általában november közepéig virítanak. Ha van lehetőségünk, a töveket átteleltethetjük. Erre
legalkalmasabb egy világos pince vagy egy üvegezett veranda,
télikert, ahol télen 5-10 oC-ot tudunk tartani. A teleltetés időszakában a növény talaját éppen csak tartsuk nedvesen, majd
február végén állítsuk világos, napos, 15-20 oC-os helyre, és
fokozatosan emeljük az öntözések számát. Áprilisban, mikor
a hajtások már kellően megerősödtek, az anyanövényről dugvánnyal szaporíthatunk magunknak cserepes krizantémot.
A 8-10 cm nagyságú levágott dugványt 1-2 napi szikkasztás
után csoportosan ültessük perlittel feltöltött cserepekbe, azt
folyamatosan tartsuk nedvesen. A dugványok 3 hét alatt meggyökeresednek, ezt követően egy cserépbe 3 darabot általános
földkeverékbe ültetve kész növényt nevelhetünk.
A félkész növendék krizantémjainkat a nyári időszakban
helyezzük félárnyékos helyre és bőven öntözzük őket. Augusztus végén már megjelennek a bimbók. Ekkor már minél több
napot kapjanak. A megvásárolt cserepes krizantémunk így
évekig fenntartható, tovább nevelhető.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Szupergyors,
korlátlan internet
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A tájékoztatás nem teljeskörű!
A részletekről és teljes kínálatunkról
érdeklődjön a 06-30/457-7457-es telefonszámon!
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPITOS mester, javítást, restaurálást, motor
ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Telefon: 06-20/4016810, 06-29/702-877
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret.
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,
Tel.: 0670/206-4914.

D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben,
gyárakban, intézményekben. Watermatic
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524.
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
MATEMATIKA Általános és középiskolások
korrepetálását, felkészítését pótvizsgára
- több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal - otthonában vállalom. Telefon:
06-30/952- 3720.

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
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 Védőoltások
 Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás
 Műtétek, ivartalanítás
 Labor
 Házi betegellátás
 Állatpatika
 Homeopátia

Év végéig a
védőoltások 2010-es árakon!
Nagycsaládosoknak 10% kedvezmény!
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LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás
nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a
06-20/522-4478-as számot. A vizsgálat
ingyenes.
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177.
Az Euro Quattro Biztosítási Brókerház szeretettel várja meglévő és leendő ügyfeleit.
Biztosítások kötése, biztosítóváltás. Stefkó
Szilvia, Gyál. 30/990-4139.
HITELEK INTÉZÉSE Lakossági és céges
ügyfelek részére. Ingyenes tanácsadás.
Megbízható, gyors ügyintézés. Barta és
Tsa. 06-20/569-1250, 06-70/748-2038.
Fűtés átvizsgálás, BESZABÁLYOZÁS.
Biztos energia megtakarítás. Hivatalos
műszeres Gáz Biztonsági Felülvizsgálat.
Víz-gáz-fűtés szerelés. Ingyenes tanácsadás. Lakosság és közület számára.
06-20/933-9844.
Gyáli ipari parkba, elektromos targoncavezetői engedéllyel rendelkező kollégákat
keresünk, áruösszekészítői munkakörbe,
kiemelt bérezéssel, állandó délutános
műszakba. Bejárás egyénileg. Érdeklődni
lehet: 20/367-4450, 20/548-5065 vagy
luckybamboo@upcmail.hu.

Gyálon, az M5 autópálya és raklaptelep
mellett november 1-től Non-Stop nyitva
tartással várjuk Önöket melegételekkel
és játékgépekkel. Ugyanide gépkocsival
rendelkező alkalmazottat keresünk. 0620/572-5991.
Általános iskolásoknak korrepetálást,
felzárkóztatást,
tehetséggondozást
vállal pedagógus nagy gyakorlattal. 0629/341-406.
Villanybojlerek vízkőtelenítése, villanyszerelés, háztartási gépek javítása,
hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Tel.: 06-30/417-2317.

Új

Gyáli Újság
Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat
bízta meg az önkormányzati lap, az Új Gyáli Újság
elkészítésével, kiadásával. Havonta 7.500 példányban
megjelenő, ingyenes kiadványunkat igyekszünk a város minden háztartásába eljuttatni.
Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni
szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számára.
A Lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a
közművelődési intézmény kulturális, művészeti programok szervezésére és a Gyálon működő civil közösségek, kezdeményezések segítésére fordítja.
Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a
kultúrát támogatja!
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Terménybemutató kiállítás az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte a már hagyományossá
vált nyár végi terménybemutató kiállítását. A megnyitó szeptember
9-én volt, az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gazdikné Kasa
Csilla, az Oktatási és Kulturális bizottság elnöke, és Vinnai Tibor,
az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is.
Az érdeklődők szeptember 9. és 12. között tekinthették meg az
idei nyár legszebb, legnagyobb, legkülönlegesebb terméseit. A fiatalabb nemzedék alig hitt a szemének a fekete és sárga paradicsomok láttán, hiszen ők a hipermarketek polcain már nem találkoznak effajta kuriózumokkal. A zöldségek-gyümölcsök mellett voltak
különféle befőttek és szószok is, melyek közül a salsa-szószt például
meg is lehetett kóstolni.
Reméljük, jövőre is találkozunk és együtt gyönyörködhetünk a
sok szorgos kertbarát munkájának gyümölcseiben.

